
A z elnökség július 26-án ülést tartott. 
Meghallgatta Bedő Tibornak, a Kelet
bükki Állami Erdőgazdaság igazgatójának 
és Beély Miklósnak, a helyi csoport titká
rának tájékoztatását a miskolci 1968. évi 
közgyűlés előkészítéséről, Nemes József
nek, a MEDOSZ erdészeti szakosztálya 
vezetőjének tájékoztatását a Miskolcon — 
a közgyűléssel egyidőben — rendezendő 
Nemzetközi Fakitermelő Verseny szerve
zési munkálatairól, majd határozatot ho
zott az 1968. évi Bedő-díjakra vonatko
zóan. További napirendi pontként az el
nökség meghatározta Egyesületünk vezető 
szerveinek 1968. II. félévi munkatervét. 

Egyesületünk a Faipari Tudományos 
Egyesülettel és a Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesülettel közösen megtartott 
ülés során megvitatta azokat a lehetősége
ket, amelyek a három szerv együttműkö
dését az eddiginél gyümölcsözőbbé tehe
tik. Határozat született, hogy az erdészet 
IV. ötéves tervében a különböző szakterü
letek sajátos igényeit megfelelően ösz-
szehangolják. Külön munkabizottságok 
ütemterv szerint határozott feladatokat 
munkálnak ki az egyeztetés és a koordi
nálás érdekében. A három egyesület kö
zös bizottsága foglalkozik még az apríték 
szállítás és felhasználás, a fenyőhulladék 

összegyűjtés és felhasználás kérdéseivel. 
Elhatározták, hogy 1969-ben együttes 
üzemlátogatásokat szerveznek. 

* 

A műszaki fejlesztési bizottság Sopron
ban, az Egyetem tanácstermében tartott 
ülésén vitatta meg a Halász Aladár össze
állításában készült, A z erdőgazdálkodás 
és az elsődleges faipari fejlesztésére vo
natkozó kiinduló koncepció a IV. ötéves 
tervidőszakra című előkészítő tanulmányt. 
Az anyagot a helyi csoportok és az érde
kelt központi szakosztályok részére átad
ják további megvitatásra, s úgy határoz
tak, hogy majd a beérkező javaslatok fel
dolgozása után az Egyesület összesített 
javaslatát a M É M illetékes vezetői elé 
terjesztik. 

* 

Az erdőfeltárási szakosztály javaslatára 
az elnökség az erdőfeltárási alaptervké
szítés új irányelveinek meghatározása, az 
alaptervek megújítása ügyében megke
reste Földes László miniszterhelyettest és 
a hivatalvezetés hathatós támogatását 
kérte e program végrehajtásához. A mi
niszterhelyettes a javaslatot magáévá 
tette és hivatali vonalon megtette a szük
séges intézkedéseket. A M É M erdészeti és 
faipari műszaki fejlesztési főosztályán 
tartott egyeztető tárgyaláson Egyesüle
tünk képviselője is részt vett. 

A helyi csoportok életéből 

A pápai csoport a bakonyszentlászlói 
erdészet területére szervezett tapaszta
latcserét. Megvitatták dr. Ecsedy Sándor: 
A z anyagmozgatás gépesítése című elő
adását. 

* 

A vértesi csoport a helyi szakszerve
zettel közös rendezésben a tatai öregtó 
mellett rendezte meg az erdőgazdaság 
valamennyi fatermelő brigádja részére 
a fakitermelési versenyt. Utána széles 
körű vitán foglalkoztak az erdészetek 
képviselői a fakitermelés technológiájá
nak időszerű kérdéseivel. 

A csoport megvitatta Szél Ede: A köz
gazdasági szemlélet érvényesülése az er
dőművelésben című írását. Megállapítot
ta ennek során, hogy a nyereségre a 
többi között úgy kell törekedni, hogy a 
legértékesebb fafajokkal erdősítve csök
kentsék a vágáshátralékokat. Keresni 
kell a megtakarítás lehetőségeit a mun
kabérben is, főleg a gépi munkák egy
idejű széles körű elterjesztésével. 

A kecskeméti csoport tanulmányutat 
szervezett a Börzsönyi Állami Erdőgaz
daság területére. A résztvevők megis-



merkedtek az Erdőterv által tervezett 
verőcei fagyártmány- és fűrészüzemmel, 
a Börzsöny hegységi természetes felújítá
sokkal, erdei feltáró utakkal, gépi faki
termelési módszerekkel és szervezéssel, 
a gépi és fogatos közelítés szervezésével, 
az ott folyó erdőápolási és tisztítási 
munkáikkal, valamint a királyréti park
kal. Kulturális programként megtekin
tették Vácot, a Duna-kanyart és Visegrá
dot. 

A nyárjasi erdészet területére is ta
pasztalatcserét szerveztek. Megállapítot
ták a résztvevők, hogy itt egyre több 
tisztítandó, gyérítendő állománnyal kell 
számolnia az erdőgazdaságnak. E fontos 
munkák irányításához szükséges helyes 
szemlélet kialakítása érdekében is vitat
ták meg az erdőnevelési, erdőbecslési 
tennivalókat. A vitában részt vettek az 
erdőgazdaság és az erdőfelügyelőség 
képviselői is. 

* 
A debreceni csoportban dr. Tóth Béla 

ismertette kéthónapos olaszországi, a 
nyárfatermesztés tanulmányozásának 
céljából tett útját. Beszámolóját diavetí
téssel tette szemléltetővé. 

* 
Az egri csoport klubnap keretében vi

tatta meg V. Szabó Ferenc: Az új gaz
dasági irányítás eddigi tapasztalatai cí
mű tanulmányát. Az anyag alapján meg
állapították, hogy 1968 első hat hónapja 
lényegesen kedvezőbben alakult, mint 
az remélhető volt. A z önálló vállalati 
gazdálkodás szerencsésen túljutott az 
első akadályokon és most a reform haj-
tóenergiája tovább fokozhatja a lendüle
tet. Nagyobb lehetőség kínálkozik a me
részebb vállalkozásokra, s ha az új kö
rülmények új gondokkal is járnak, mű

szaki szervezési intézkedésekkel, közgaz
dasági módszerek alkalmazásával lehet 
növelni a termelést és az azzal járó nye
reséget. 

* 
Az esztergomi csoport taggyűlésén el

búcsúztak a szolgálati érdekből Tatabá
nyára áthelyezett Végvári Jenőtől, a cso
port volt elnökétől és új elnökké Arkosi 
Gyulát választották meg. 

A csoport tagjai tanulmányutat szer
veztek a Szombathelyi Állami Erdőgaz
daság területére. Ott megismerkedtek a 
káldi erdészethez tartozó gyertyános
tölgyes állománnyal, dr. Kopecky Ferenc 
vezetésével tanulmányozták a sárvári 
ERTI állomás kísérleti telepeit, majd 
Kerssztes György kíséretében az őrségi 
erdőtelepítéseket és talajvédő fásításo
kat. 

Az esztergomi csoport erdőművelési 
munkabizottsága megvitatta Szilas Ká
roly: Az erdősítések, erdőtelepítések, fá
sítások állapota és a megmaradásuk ér
dekében teendő intézkedések, tekintet
tel a rendkívüli időjárásra című intézke
dési tervét. 

• 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Zalaegerszegen dr. Szász Tibor: Leg
újabb fahasználati kutatások eredmé
nyeinek ismertetése a Zalában való al
kalmazhatóság szempontjából, dr. Hu
szár Endre: Fahasználati munkák szer
vezése; 

Szegeden Schmal Ferenc: A z erdőgaz
dálkodás műszaki fejlesztési koncepciói; 

Egerben Bogár István: Az erdőfeltárás 
és a korszerű erdőgazdálkodás kialakítá
sának kapcsolata címmel. 
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